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S

decese

V Cu multă tristeţe ne ală-

turăm unchiului Florin Pojega şi verişorilor Corina şi Călin
la marea durere pricinuită de
pierderea soţiei şi mamei dragi.
Dumnezeu să o ierte, iar familiei să-i ofere mângâiere. Anca
Popoviciu şi Monica Mateoc cu
familiile. (1924)

V Ne rugăm pentru voi,

Corina şi Călin, ca bunul Dumnezeu să vă dea pace şi linişte
în sufletele şi inimile voastre
acum când o plângeţi pe mama
voastră
ANA POJEGA,
care a plecat în Cer. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. Pendea.

V Gânduri de alinare şi

sincere condoleanţe Corinei şi
tatălui său, la marea durere pricinuită de pierderea dragei lor,
mamă şi soţie
ANA POJEGA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Oarcea. (1938)

V

Sincere condoleanţe colegei noastre Meszaros Eva,
la marea durere pricinuită de
moartea tatălui drag. Colectivul Farmaciei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea. (1918)

V Cu inima plină de iubi-

re şi dăruire dar prea obosită ca
să mergi mai departe, într-o clipă ai plecat de lângă mine, mămica mea dragă,
ANA CORBU,
lăsând în urma ta lacrimi, durere şi suspine. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Înmormântarea are loc azi, 7 martie 2017,
ora 15.00, de la Capela Haşaş.
Fiica Steluţa.

V Un gând de alinare pen-

tru nepoata noastră dragă Steluţa, în aceste momente grele când se despate de iubita ei
mamă
ANA CORBU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cumnata Anca din Bucureşti cu familia.

V

Aducem un ultim şi pios
omagiu scumpei noastre
ANA CORBU.
Dumnezeu să-i dea odihna
veşnică. Sincere condoleanţe
familiei. Ileana, Mihaela şi Vasilis.

V Sincere condoleanţe ve-

cinei mele Stela Teodorescu la
dispariţia mamei dragi
ANA CORBU.
Dumnezeu s-o ierte. Eva Matei.

V Suntem alături de cole-

ga noastră Steluţa Teodorescu,
la ceasul greu al despărţirii de
cea care i-a fost mamă,
ANA CORBU.
Sincere condoleanţe. Colectivul Sucursalei Unicredit Mihai
Viteazu. (1911)

V Sincere condoleanţe pri-

etenei noastre Steluţa Teodorescu, la despărţirea de draga
ei mamă,
ANA CORBU.
Odihnă veşnică celei dispărute, mângâiere celor care o
plâng. Teodora, Octavian, Mira
şi Niklas. (1912)

V

Suntem alături de prietena noastră Stela Teodorescu,
la marea durere pricinuită de
pierderea mamei dragi,
ANA CORBU.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Liana, Otilia, Aneta şi
Ioan Micle. (1917)

V Transmitem sincere con-

doleanţe colegei noastre Corina
Oarcea şi familiei sale, la decesul mamei dragi. Dumnezeu
s-o odihnească. Colectivul Laboratorului de Anatomie Patologică Staţionar I, Spitalul Clinic Judeţean Oradea. (1921)

V Profund îndureraţi ne

luăm rămas bun de la draga
noastră mătuşă,
FLOARE JURCUŢ,
din Calea Mare. Dumnezeu
să te odihnească, iar pe verişorii noştri, Florica şi Ioan, să-i
mângâie şi să-i întărească. Nu
te vom uita niciodată. Nepoata
Veronica, cu soţul Traian şi copiii. (1922)

V

Cu profundă durere
anunţăm încetarea din viaţă a
iubitei noastre soţii, mame şi
bunici
LIVIA ŢINCA,
în vârstă de 76 ani. Devotamentul şi dragostea ei pentru
familie rămân în sufletele noastre. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Înmormântarea are loc
azi, 7 martie 2017, ora 13.00, de
la Capela Haşaş. Familia îndurerată. (1930)

V Cu durere în suflet ne
despărţim de iubita noastră
mamă, soacră şi bunică
LIVIA ŢINCA,
în vârstă de 76 ani. Nu te vom
uita niciodată. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Înmormântarea are loc azi, 7 martie 2017,
ora 13.00, de la Capela Haşaş.
Fiul Dan, nora Camelia şi nepotul Sebastian. (1929)

V Cu tristeţe nemărginită
mă despart de iubita mea mamă
LIVIA ŢINCA,
în vârstă de 76 ani. Îţi mulţumesc pentru dragostea ta.
Nu te voi uita. Dumnezeu s-o

V

Gânduri alese de compasiune şi sincere condoleanţe adresăm prof. univ. dr. Ţinca
Ovidiu şi fiilor Dan şi Vlad cu
familiile, la dureroasa despărţire de mult iubita soţie şi mamă,
distinsa doamnă
LIVIA ŢINCA,
suflet nobil, iubitor şi generos, care s-a jertfit pe altarul
familiei. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colegii gojdişti,
promoţia 1956. (1941)

V

Înmărmuriţi de durere
anunţăm decesul iubitei noastre mame,
IULIANA MANGRA,
de 90 ani. Fie-i ţărâna uşoară. Fiica Doina Hariton cu soţul
Dinu şi Monica nepoată. (1942)

V Cu inimile îndurerate,

nul profesor Ovidiu Ţinca, în
durerea pricinuită de moartea
soţiei dragi,
LIVIA ŢINCA.
Odihnească-se în pace. Fam.
Dorel Moţiu. (1948)

cu lacrimi şi tristeţe ne luăm
rămas bun de la tatăl, socrul şi
bunicul
TRAIAN DAMŞA,
de 82 ani. Slujba de înmormântare va avea loc în 8 martie
2017, ora 11.30, în Ştei, la Capela Orăşenească. Nu te vom uita
niciodată. Fie-ţi ţărâna uşoară.
Fiica Dorina cu soţul Nicu şi
nepoţii Cristian şi Ioana. (1946)

V Cu adâncă durere în su-

V Membrii Corului bise-

V Suntem alături de dom-

odihnească în pace. Fiul Vlad.
(1931)

V Un gând de alinare domnului dr. Ţinca Dan şi familiei
sale, la despărţirea de mult iubita sa mamă. Dumnezeu s-o
odihnească.

Colegii-

medi-

cii chirurgi din cadrul Spitalul
Municipal.

V Sinceră compasiune şi
condoleanţe domnului dr. Ţinca Dan şi familiei sale la trecerea în veşnicie a mamei dragi.
Dumnezeu să o ierte. Colectivul Secţiei ATI, Spitalul Municipal.

V Dumnezeu să mângâie
familia domnului dr. Ţinca Dan
la durerea pricinuită de pierderea mamei dragi. Sincere condoleanţe. Colectivul Blocului
Operator, Spitalul Municipal.

V Suntem alături de domnul profesor universitar Ovidiu
Ţinca şi îi transmitem în aceste clipe apăsătoare sincere condoleanţe la decesul soţiei sale
dragi. Dumnezeu să o odihnească în pace. Colectivul Fa-

flete, anunţăm trecerea în nefiinţă a dragului nostru soţ, tată
şi bunic
IOSIF MARTA,
de 80 ani. Înmormântarea
va avea loc în data de 9 martie 2017, ora 14.00, de la Capela
Frenţiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia îndurerată.

V Cu inimile sfâşiate se

durere anunţăm trecerea fulgerătoare la cele veşnice, după
ce nu demult şi-a încheiat o frumoasă şi prodigioasă activitate
a tatălui nostru drag
profesor IONEL
ARDELEANU,
de 67 ani, din Şuncuiuş, părinte deosebit, socru şi bunic afectuos. Înmormântarea
are loc azi, 7 martie 2017, ora
13.00, în localitatea Şuncuiuş.
Fiii Olimpiu şi Ionuţ cu familiile. (1935)

V Cuvintele nu pot expri-

ma durerea şi tristeţea noastră
acum când ne luăm rămas bun.
Ai plecat prea repede şi ne-ai
lăsat cu lacrimi în ochi. Bunul Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică dragul nostru
MIREL.
Ne vei lipsi. Mariana cu copiii, Marius cu familia şi Mihai.
(1936)

cultăţii de Drept din Oradea.
(1927)

V În aceste momente triste, suntem alături de familia domnului profesor universitar Ovidiu Ţinca, cu gânduri
de alinare şi sincere condoleanţe. Dumnezeu să o odihnească
în pace. Fam. Cristian Miheş.
(1928)

V Profund îndureraţi ne

despărţim de scumpa noastră
mamă
IULIANA MANGRA,
care a trăit 90 de ani. Înmormântarea va avea loc în Cimitirul Rulikowski, Capela Haşaş,
în data de 8 martie 2017, ora
13.00. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fiul Aurel Mangra
cu familia-soţia Adela şi Dana
nepoată. (1943)

ricesc din oraşul Vaşcău, sunt
alături de doamna Neli Gherghel şi regretă moartea soţului
ei drag
TUDOR GHERGHEL,
corist de bază. Dumnezeu
să-l ierte!

comemorări

V La împlinirea celor 32 şi

respectiv 4 ani de la trecerea în
nefiinţă a dragilor mei părinţi,
ROZALIA TODERAŞ
şi
FLORIAN,
din Şuncuiuş, rugăm pe bunul Dumnezeu să-i odihnească
în pace. Mulţumim celor ce-şi
vor aminti de ei. Fiica Doina cu
familia. (1903)

V Azi, 7 martie, ar fi îm-

plinit 58 de ani, iar noi i-am fi
spus un călduros „La mulţi ani”
celui care a fost
GAVRIL BEKE
din Aleşd. A plecat însa prea
devreme dintre noi, cei care îl
plângem, îl regretăm şi ne rugăm pentru sufletul său. Nu te
vom uita niciodată. Familia.

V Din negura anilor, adu-

cem în lumina prezentului, sufletul nobil al unei distinse
doamne
preoteasa GABRIELA
AVRAM
(născută MESEŞAN). Îi dăruim un moment de aducere aminte şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Prof. Maria Silaghi.
(1937)

